Medale dla zasłużonych

Konferencja i uroczysta sesja

W DZIELNICY

W MAGISTRACIE

Radni Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y symbolicznymi medalami z okazji XX-lecia powstania dzielnic miasta Krakowa
uhonorowali osoby zas³u¿one dla samorz¹du lokalnego. Na
te szczególne wyrazy uznania zas³u¿yli przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy IV poprzednich kadencji: Boles³aw Kosior,
Józef Pakosz, W³adys³aw Dudek, Kazimierz Laszczak, Katarzyna Matusik-Lipiec, Teodozja Maliszewska oraz dyrektor Centrum Kultury „Dworek Bia³opr¹dnicki” Andrzej Radniecki. Medale wrêczy³ aktualny przewodnicz¹cy Jakub
Kosek podczas uroczystej sesji Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik
Bia³y, 4 paŸdziernika.
– To wyró¿nienie jest szczególnie mi³e mojemu sercu.
W radzie dzielnicy zaczyna³am swoj¹ pracê na rzecz spo³eczeñstwa, wiele siê tutaj nauczy³am. Bardzo dziêkujê za
uznanie – powiedzia³a Katarzyna Matusik-Lipiec, przewodnicz¹ca „czwórki” w latach 2002-2006, póŸniej radna miasta Krakowa, obecnie pos³anka na Sejm RP. (MB)

W pałacu Wielopolskich zwołano 12 października uroczystą sesję Rady Miasta Krakowa. Poprzedziła ją konferencja, podczas
której dyskutowano o obecnym i przyszłym kształcie dzielnic.

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Od lewej: Andrzej Radniecki, Kazimierz Laszczak, Katarzyna
Matusik-Lipiec, Teodozja Maliszewska, Władysław Dudek

27 marca 1991 roku Rada Miasta Krakowa, uchwa³¹ podpisan¹ przez ówczesnego przewodnicz¹cego, Kazimierza Barczyka, podjê³a decyzjê o utworzeniu 18 dzielnic, okreœlaj¹c
zakres ich dzia³ania jako miejskich jednostek pomocniczych.
Nied³ugo póŸniej zadecydowano o przeprowadzeniu pierwszych wyborów do rad dzielnic. Po 20 latach przedstawiciele
w³adz pañstwowych i miasta Krakowa, prezydenci i radni
obecnej i poprzednich kadencji oraz osoby zas³u¿one dla samorz¹du lokalnego spotkali siê w magistracie.
Nowa koncepcja, wiêksze uprawnienia
Konferencjê „Dzielnice – nasze ma³e ojczyzny” poprowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa Bogus³aw
Koœmider. Przedstawiciel prezydenta RP, sekretarz stanu Olgierd Dziekoñski mówi³ o projekcie nowej ustawy, która ma
wzmocniæ udzia³ mieszkañców w samorz¹dzie terytorialnym.
Wed³ug nowych przepisów, dzielnice bêd¹ mia³y wiêksze kompetencje, zwiêksz¹ siê ich bud¿ety, ale tak¿e odpowiedzialnoœæ. Poszerz¹ siê mo¿liwoœci dzia³ania rad dzielnic: bêd¹ mog³y zg³aszaæ projekty uchwa³ do rady miasta,
a jednoczeœnie radni miejscy i prezydent bêd¹ mieli obowi¹zek konsultacji z dzielnicami, przed podejmowaniem
istotnych dla nich decyzji. Radny Boles³aw Kosior przypomnia³ ogromn¹ rolê, jak¹ w powstaniu dzielnic odegra³ Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ”, do którego nale¿a³. Prace komitetu wspomina³ równie¿ wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, Kazimierz
Barczyk, który by³ cz³onkiem 15-osobowego prezydium
...dokoñczenie na stronie 4.
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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 10, 17 i 24 listopada,
1, 8, 15 grudnia,
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 8 i 22 listopada, 6 i 13 grudnia,
w godz. 15.30-16.30
Członkowie zarządu
poniedziałki, w godz. 17.00-18.00
Mariusz Bembenek
(praworządność i bezpieczeństwo,
informacja i promocja, „Gazeta
Lokalna”)
7 i 28 listopada, 19 grudnia
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
14 listopada, 12 grudnia
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
21 listopada, 5 grudnia

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK
BIAŁY
Hermina Bulka
piątki, w godz. 14.00-16.00
Ireneusz Lisiak
czwartki: 10 i 24 listopada, 8 grudnia,
w godz. 16.00-17.00
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ
W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY

BIURO RADY
przyjmuje strony w dni powszednie:
- poniedziałki, wtorki, czwartki,
piątki, w godz. 14.00-16.00
- środy, w godz. 14.00-17.00
- w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

RADA i ZARZĄD
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków
(Zajazd Kościuszkowski)
tel. 12 638 57 52
tel./fax 12 638 10 12
e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl

Z PRAC RADY DZIELNICY
XI sesja
Podczas XI sesji Rady Dzielnicy IV
Pr¹dnik Bia³y, która odby³a siê
27 wrzeœnia 2011 r., radni podjêli 20
uchwa³.
• Uchwa³¹ nr 127/XI/2011 w sprawie
rozdzia³u dodatkowych œrodków na zadanie powierzone Program Poprawy
Bezpieczeñstwa dla Miasta Krakowa pn.
„Bezpieczny Kraków” w 2012 r., kwotê na w/w zadanie w wysokoœci 2 800 z³
rozdzielono nastêpuj¹co:
· Stra¿ Miejska Oddzia³ Krowodrza:
kurs samoobrony dla kobiet – 1 000 z³,
· Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza nr 5
Stra¿y Po¿arnej: materia³y profilaktyczne i nagrody do pracy z dzieæmi –
1 800 z³.
• Uchwa³¹ nr 128/XI/2011 œrodki finansowe w kwocie 12 500 z³ na prace
remontowe ¿³obków (zadanie powierzone ) w 2012 r. przeznaczono na kontynuacjê remontu tarasu i izolacji pionowej fundamentów w ¯³obku nr 21.
• Uchwa³¹ nr 129/XI/2011 dodatkowe œrodki w wysokoœci 4 300 z³ przeznaczone na zadanie powierzone pn.
„Lokalne Wydarzenia Kulturalne”
w 2012 r. rozdzielono nastêpuj¹co:
· „Dni Dzielnicy IV” – 2 500 z³,
· „Do¿ynki Witkowicke” – 1 300 z³,
· „Festyn w Bronowicach Wielkich” –
500 z³.
• Uchwa³¹ nr 130/XI/2011 kwotê
21 000 z³ przeznaczon¹ na zadanie powierzone z zakresu problematyki osób
niepe³nosprawnych w 2012 roku rozdzielono na zadania:
· dostosowanie wejœcia g³ównego (likwidacja bariery architektonicznej)
i wyposa¿enie ogrodu przedszkolnego
w urz¹dzenia dla dzieci niepe³nosprawnych w Przedszkolu Samorz¹dowym
z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 121,
ul. Stachiewicza 21 – 7 000 z³,
· dostosowanie schodów dla dzieci niepe³nosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi
nr 107, ul. Zdrowa 6 – 7 000 z³,

· monta¿ sygnalizacji dŸwiêkowej
œwiat³a zielonego i dostosowanie
przejœæ dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidz¹cych wg wskazañ
dzielnicy – 7 000 z³.
• Uchwa³¹ nr 131/XI/2011 rozdzielono œrodki w wysokoœci 62 000 z³ na
zadanie powierzone w 2012 r. z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej:
· modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kaczorówka 4 –
40 000 z³,
· modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieñskiego 1
– 22 000 z³.
• Uchwa³¹ nr 132/XI/2011 radni
dokonali korekty planu finansowego
wydatków Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y
na 2011 r. Œrodki finansowe z § 4210
(300 z³) przeniesiono na § 4370.
• Uchwa³¹ nr 133/XI/2011 zatwierdzono projekt planu finansowego na
2012 r. wydatków Dzielnicy IV w kwocie 40 000 z³.
• Uchwa³¹ nr 134/XI/2011 w sprawie zadañ priorytetowych w 2011 r.
przeniesiono œrodki w kwocie 2 000 z³,
z zadania „zakup czujników tlenku wêgla dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego”, na zadanie: „prace remontowe na terenach zielonych”. Natomiast œrodki w kwocie 10 000 z³, pozosta³e w ramach zadania: „dofinansowanie budowy boisk Orliki 2012” przeniesiono na zadanie: „dofinansowanie
budowy boiska w Szkole Podstawowej
nr 68, przy ul. Porzeczkowej 3”.
• Uchwa³¹ nr 135/XI/2011 dodatkowe œrodki finansowe przeznaczone na
zadania priorytetowe w 2012 roku
w wysokoœci 106 000 z³ rozdzielono
nastêpuj¹co:
· komunikacja z mieszkañcami, „Gazeta Lokalna”, Internet, spotkania
z mieszkañcami, materia³y informacyjne – 10 600 z³,
· Centrum Kultury „Dworek Bia³opr¹dnicki”: organizacja turniejów i zawo-

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały:
22 listopada, wtorek, godz. 17.00;
13 grudnia, wtorek, godz. 17,00;
Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3
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dów sportowych – 3 000 z³; dofinansowanie imprez kulturalnych w tym:
Letnie Koncerty Kameralne, Muzyczne Czwartki, Bia³opr¹dnicki Teatr
Ogrodowy – 5 300 z³; wykonanie izolacji oficyny CK Dworek Bia³opr¹dnicki – 15 900 z³; organizacja imprezy dla
emerytów i rencistów z Dzielnicy IV
„Po¿egnanie Lata” – 2 000 z³,
· kontynuacja zadania: wykonanie psiego wybiegu w Parku Krowoderskim –
42 200 z³,
· rezerwa celowa – 27 000 z³.
• Uchwa³¹ nr 136/XI/2011 ustalono
ostateczn¹ listê rankingow¹ zadañ
w zakresie prac remontowych dróg,
chodników i oœwietlenia w 2011 roku,
stanowi¹c¹ korektê do uchwa³ nr 75/
VI/2011 i 126/X/2011. [ramka poni¿ej]
• Uchwa³¹ nr 137/XI/2011 dotycz¹c¹ korekty uchwa³y nr 735/LX/10
w sprawie rozdzia³u œrodków finansowych na remonty samorz¹dowych placówek oœwiatowych w ramach zadañ
powierzonych w 2011 r., zmieniono
zakres rzeczowy zadania w pkt. 11 za³¹cznika ww. uchwa³y nastêpuj¹co:
Lista rankingowa zadań w zakresie
prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia w 2011 roku
• remont chodnika przy ul. Opolskiej na wysokości ul. Prądnickiej, od sygnalizacji świetlnej do
mostku nad Sudołem,
• ul. Gnieźnieńska – remont nakładki asfaltowej
i chodników, I etap od ul. Jaremy do bloku nr 33,
• ul. Siewna II etap – remont chodnika,
• ul. Bociana – remont chodnika przy ogródku jordanowskim,
• ul. Chełmońskiego – remont chodnika do parkingu przy ul. Weissa 20 oraz częściowa wymiana
nakładki asfaltowej,
• ul. Wybickiego – remont chodnika od strony osiedla, od nr 30 do nr 42,
• ul. Stawowa – remont nakładki asfaltowej od
nr 221,
• ul. Makowskiego – remont chodnika na odcinku
od ul. Stachiewicza do ul. Mehoffera,
• ul. Łokietka – remont chodnika na odcinku od
ul. Batalionu „Skała” AK do ul. Wybickiego,
• ul. Stachiewicza boczna – remont nawierzchni
i chodnika,
• ul. Rusznikarska – remont nawierzchni ulicy
i zatoki postojowej,
• ul. Nad Sudołem – remont wyjazdu z ulicy,
• ul. Porzeczkowa – wymiana nakładki asfaltowej na długości 70 m, od bramy szkoły do końca
ulicy,
• ul. Radzikowskiego – wymiana wysięgników
oświetleniowych na odcinku od ul. Czerwieńskiego do ul. Wilczej,
• ul. Szarotki – wymiana klosza oświetleniowego
na wysokości nr 7,
• ul. Śmiała – wymiana klosza oświetleniowego
na wysokości nr 17.
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· monta¿ okien w niszach na strychu
i remont schodów wejœciowych
w Przedszkolu nr 62 – 15 000 z³.
• Uchwa³¹ nr 138/XI/2011 radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwa³y Rady Miasta Krakowa w sprawie
ustalenia rozk³adu godzin pracy krakowskich aptek w 2012 roku.
• Uchwa³¹ nr 139/XI/2011 zawnioskowano o wprowadzenie do Bud¿etu
Miasta Krakowa w 2012 r. nastêpuj¹cych zadañ:
· remont ul. Wybickiego na odcinku od
ul. Stachiewicza do ul. £okietka,
· przebudowa ul. Radzikowskiego od
wiaduktu kolejowego do ul. Fiszera,
· wykup gruntów i realizacja budowy
pêtli autobusowej na os. Górka Narodowa,
· realizacja opracowanych projektów
ulic: przebudowa ul. G³ogowej-Turowiec, przebudowa ul. Podkowiñskiego,
· remont ul. Stachiewicza / Makowskiego,
· remont ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
– nak³adka asfaltowa – wymiana.
Oprócz tego radni zawnioskowali
o wprowadzenie do Bud¿etu Miasta
Krakowa w 2012 zadania z zakresu infrastruktury sportowej: Szko³a Podstawowa nr 119, ul. Czerwieñskiego 1 –
budowa boiska.
• Uchwa³¹ nr 140/XI/2011 radni zaopiniowali negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.
„Budowa zespo³u czterech budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z gara¿ami podziemnymi przy ul. Pêkowickiej, wraz z drogami wewnêtrznymi
i wjazdem z dzia³ki nr 1, obr. 31 Krowodrza, zagospodarowaniem terenu,
ma³¹ architektur¹ i infrastruktur¹ techniczn¹ – budow¹ sieci kanalizacji opadowej oraz oœwietleniem dróg wewnêtrznych oraz przy³¹czami na dzia³kach nr: 1, 104/2, 105, 106, 119, 181,
182/1, 183/5, 185/5, 300, 301, 303,
304/2 obr. 31 Krowodrza przy ul. Pêkowickiej, wraz z budow¹ drogi dojazdowej na dzia³kach nr: 1, 105, 104/2,
119, 106 obr. jw., etap VII”.
W uzasadnieniu wskazano brak
spe³nienia art. 61 ust. 1. pkt. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie braku dostêpu do drogi publicznej, oprócz tego:
nadmierne obci¹¿enie ul. £okietka przy
istniej¹cym ju¿ obci¹¿eniu komunikacyjnym oraz zdegradowany ci¹g pieszy ul. £okietka.

• Uchwa³¹ nr 141/XI/2011 wydano
pozytywn¹ opiniê dla ustalenia warunków zabudowy inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcj¹ biurowo-hotelowous³ugow¹, gara¿em podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz
infrastruktur¹ techniczn¹ na dzia³kach
nr 104, 105, 106 obr. 41 Krowodrza,
wraz z wjazdem z ul. Wilczej, przebudow¹ i rozbudow¹ drogi dojazdowej na
dzia³kach nr 786/1, 109/3, 782/13 obr.
jw. przy ul. Wilczej”.
• Uchwa³¹ nr 142/XI/2011 zaopiniowano pozytywnie ustalenie warunków
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcj¹ biurowo-hotelowo-us³ugow¹, gara¿em
podziemnym, naziemnymi miejscami
postojowymi oraz infrastruktur¹ techniczn¹ na dzia³kach nr 101, 102, 103
obr. 41 Krowodrza wraz z wjazdem
z ul. Wilczej , przebudow¹ i rozbudow¹
drogi dojazdowej na dzia³kach nr 786/
1, 109/3, 782/13 obr. jw. przy ul. Wilczej w Krakowie”.
• Uchwa³¹ nr 143/XI/2011 radni
wyrazili pozytywn¹ opiniê dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynku mieszkalno-us³ugowego na dzia³kach nr 1031, 1032 obr. 33 Krowodrza
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ dodatkowo na dzia³kach nr 1499 i 1497/2
obr. 33 Krowodrza i dwoma zjazdami
z ul. Piaskowej i ul. Stelmachów
(dz. 1499 i 1497/2 obr. 33 Krowodrza)”.
Kolejne trzy uchwa³y dotyczy³y ponownego zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. Wszystkie zaopiniowano pozytywnie.
• Uchwa³¹ nr 144/XI/2011 dla lokalu mieszkalnego po³o¿onego przy
ul. Krowoderskich Zuchów, wg sprawy nr ML-02.7123.210.2011.MW.
• Uchwa³¹ nr 145/XI/2011 dla lokalu mieszkalnego przy ul. Piotra Stachiewicza, wg sprawy nr ML02.7123.234.2011.MW.
• Uchwa³¹ nr 146/XI/2011 dla najmu lokalu mieszkalnego po³o¿onego
przy ul. Marii Jaremy, wg sprawy
nr ML-02.7123.201.2011.MW.
(JD)

Relacjê z XII, uroczystej sesji Rady
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y zamieszczamy na stronie 1.
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Konferencja i uroczysta sesja
...dokoñczenie ze strony 1.
KKO „S”. Prezydium przygotowywa³o pierwsze wolne
wybory do Rady Miasta Krakowa w 1990 roku. Pose³ Ireneusz Raœ, d³ugoletni radny, podsumowa³ przemiany dzielnic Nowej Huty, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e s¹ one niew¹tpliwym sukcesem samorz¹du lokalnego, natomiast radny
Dominik Jaœkowiec, przewodnicz¹cy Komisji Rady Miasta
Krakowa ds. Reformy Ustroju Samorz¹dowego, Wspó³pracy i Dialogu Spo³ecznego mówi³ o tym, w jakich kierunkach bêd¹ zmierza³y w najbli¿szych latach dzielnice.

Podziêkowanie za proste rzeczy
Uroczyst¹, XXVI sesjê Rady Miasta Krakowa poprowadzi³ jej przewodnicz¹cy, Bogus³aw Koœmider. – Zebraliœmy
siê dzisiaj, aby podziêkowaæ za zwyk³e, proste rzeczy, równe chodniki, remonty przedszkoli, zadban¹ zieleñ, dobrze
prosperuj¹ce biblioteki, bezpieczn¹ drogê do szko³y. To sprawy, które czêsto umykaj¹ naszej uwadze wœród tysiêcy spektakularnych wydarzeñ przekazywanych przez media –
mówi³. Jego zdaniem, kluczem do sukcesu jest wspó³praca
miêdzy urzêdem i rad¹ miasta, a œrodowiskami, które najlepiej rozumiej¹ lokalne potrzeby i potrafi¹ b³yskawicznie reagowaæ na wszystko, co dzieje siê na ich terenie. – Na szczêœcie w naszym mieœcie po latach komunistycznej w³adzy
znaleŸli siê ludzie, którzy 20 lat temu zrozumieli potrzebê
przywrócenia funkcjonuj¹cych ju¿ od XIII wieku dzielnic
Krakowa – wyjaœnia³.

Wieloletni radny naszej dzielnicy i miasta Bolesław Kosior
przypomniał rolę, jaką w powstaniu dzielnic odegrał Krakowski
Komitet Obywatelski „Solidarność”

Olgierd Dziekoñski odczyta³ przes³anie, które do uczestników jubileuszowej sesji skierowa³ prezydent RP. – Gratulujê w³adzom Krakowa i jego dzielnic samorz¹dowych.
Dzielnice pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu i rozwoju
nie tylko organizmu miejskiego, ale tak¿e spo³eczeñstwa
obywatelskiego – podkreœla³ Bronis³aw Komorowski.
Nastêpnie, na wniosek wojewody Ma³opolskiego, w podziêkowaniu za dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, wrêczono odznaczenia pañstwowe osobom, które s¹ radnymi dziel-
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nic od 1991 roku do dziœ. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi odznaczono: Teodozjê Maliszewsk¹ (po raz drugi) i W³adys³awa Batko,
Srebrnym: Mariê S³obodzian, natomiast Br¹zowym: Jerzego
Ciepielê, Annê Œwiertê oraz Zygmunta W³odarczyka.

Odznaczeni Krzyżami Zasługi: Teodozja Maliszewska,
Władysław Batko, Maria Słobodzian, Jerzy Ciepiela, Anna
Świerta i Zygmunt Włodarczyk

– To dla nas wielka chwila, swoista nagroda za 20 lat
bezpoœrednich kontaktów z mieszkañcami. Za spotkania
z nimi, wys³uchiwane ich trosk, problemów, za szukanie
sprzymierzeñców wszêdzie, gdzie siê tylko da³o, aby ich
problemy mog³y byæ rozwi¹zywane – mówi³a w imieniu
wyró¿nionych odznaczeniami Teodozja Maliszewska.
Kolejnym punktem uroczystej sesji by³ referat prof. Jacka Purchli – dyrektora Miêdzynarodowego Centrum Kultury, „Samorz¹d lokalny na przestrzeni dziejów”.
Medale 20-lecia
Rada Miasta Krakowa ustanowi³a specjalne odznaczenie, którym postanowiono uhonorowaæ osoby zas³u¿one dla
rozwoju samorz¹dnoœci spo³ecznoœci lokalnej. Medale 20lecia Dzielnic wrêczono 12 paŸdziernika, podczas uroczystej sesji.
– Pierwszy z medali chcê przekazaæ na rêce pana ministra Olgierda Dziekoñskiego Prezydentowi naszej Najjaœniejszej Rzeczpospolitej, z proœb¹ o dbanie o te najmniejsze jednostki samorz¹dowe – mówi³ Bogus³aw Koœmider.
Symboliczny medal dla œp. Kazimierza Trafasa – radnego
Miasta Krakowa w latach 1990-1994, który przewodniczy³
Podkomisji ds. Utworzenia Dzielnic Krakowa i tworzy³ projekt podzia³u Krakowa na jednostki pomocnicze, odebra³a
Maria Trafas. Odznaczenia wrêczono te¿ profesorom: Zygmuntowi Kolendzie i Januszowi Orkiszowi z Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, w którym narodzi³a siê koncepcja dzielnic oraz Jackowi Purchli, który jako wiceprezydent Krakowa nadzorowa³ proces tworzenia dzielnic. Medal otrzyma³ równie¿ dr Krzysztof Pakoñski, od 1989 roku
cz³onek Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”. W czasie narodzin dzielnic Krzysztof Pakoñski zasiada³ w Radzie
Miasta Krakowa. Jubileuszowymi odznaczeniami uhonorowano kolejnych prezydentów: prof. Jacka WoŸniakowskie-
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go (1990-1991), mecenasa Krzysztofa Bachmiñskiego
(1991-1992), Józefa Lassotê (1992-1998), prof. Andrzeja
Go³asia (1998-2002) oraz prof. Jacka Majchrowskiego , sprawuj¹cego urz¹d prezydenta miasta od 2002 roku. Tak samo
wyra¿ono uznanie dla kolejnych przewodnicz¹cych Rad
Miasta Krakowa. Medale otrzymali: mecenas Kazimierz
Barczyk (przewodnicz¹cy w latach 1990-1993), Tadeusz Ko³aczyk (1993-1994), Stanis³aw Handzlik (1994-2002), dr Pawe³ Pytko (2002-2006), Pawe³ Klimowicz (2006-2007),
Ma³gorzata Radwan-Ballada (2007-2009) oraz Józef Pilch
(2009-2010).
Mieszkañcy tworz¹ dzielnice
W czasie sesji nagrodzono uczestników konkursu fotograficznego „Moja dzielnica wczoraj i dziœ”. Konkurs zorganizowany z inicjatywy przewodnicz¹cych rad dzielnic i przewodnicz¹cego Rady Miasta Krakowa, by³ adresowany do
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Uczestnicy mogli zg³osiæ fotografie prezentuj¹ce charakterystyczne miejsca w swoich
dzielnicach, a nagrodzone prace pokazano na wystawie pokonkursowej w holu magistratu. I nagrodê otrzyma³ Konrad
Szczurek z Dzielnicy XVII, za zdjêcia Fortu 49, siedziby M³odzie¿owego Domu Kultury. Oprócz tego rozstrzygniêto jeszcze jeden konkurs, zorganizowany przez Radê Miasta Krakowa i „Dziennik Polski”. Polega³ on na g³osowaniu na „hity
20-lecia”, czyli inwestycje lub inicjatywy, które sta³y siê wizytówk¹ miasta i mog¹ byæ stawiane za wzór. Najwiêcej czytelników gazety zag³osowa³o na rewaloryzacjê wspomnianego ju¿ Fortu 49
Krzes³awice i adaptacjê poaustriackiego budynku na M³odzie¿owy Dom Kultury. II nagrodê otrzyma³a Dzielnica
VIII, za park Dêbnicki, jak podkreœla³
redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”, Piotr Legutko – przyk³ad powstrzy-

listy

Jubileuszowy tort kroi przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider, w stroju krakowskim radna Marta Patena

mania zakusów deweloperów i urz¹dzenia terenu rekreacji
dla mieszkañców, III nagroda przypad³a Dzielnicy XI, za tworzenie parku Duchackiego.
Mottem uroczystoœci jubileuszu XX-lecia dzielnic, a jednoczeœnie wskazówk¹ na przysz³oœæ mog¹ byæ s³owa prezydenta Jacka Majchrowskiego, który porównuj¹c sytuacjê
miasta sprzed 20 lat i dziœ, podkreœla³: – Tak jak tworzeniu
obowi¹zuj¹cych wtedy rozwi¹zañ towarzyszy³a dyskusja,
tak i dziœ warto poddaæ ocenie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania.
Nale¿y to czyniæ z rozwag¹ tak, aby nie zepsuæ rozwi¹zañ,
które funkcjonuj¹ dobrze. Uwa¿am, ¿e punktem wyjœcia do
dyskusji powinno byæ oczywiste za³o¿enie, ¿e wspólnotê samorz¹dow¹
tworz¹ z mocy prawa mieszkañcy miasta. Trzeba zatem koniecznie unikaæ
przeciwstawiania dzielnic miastu i na
odwrót.
MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK

DYŻURY RADNYCH MIASTA

Upiększamy nasze osiedla

w siedzibie RADY DZIELNICY

5 października w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały-Zachód,
przy ul. Pachońskiego 8 odbyła się miła uroczystość. Było to podsumowanie
trzeciej edycji konkursu na najładniejszy przyblokowy ogródek. Komisja zakwalifikowała 25 ogródków (przybyło kilka od ubiegłego roku) i postanowiła
nagrodzić wszystkich uczestników. Na spotkaniu, w jesiennej, nastrojowej
scenerii, przy kawie i herbacie dzieliliśmy się uwagami i spostrzeżeniami.
Pani prezes, Katarzyna Müller (pomysłodawczyni konkursu) podziękowała zebranym za bezinteresowne upiększanie naszego osiedla. Jest ono położone wzdłuż ulicy Pachońskiego i potoku Sudół. Liczy 19 budynków mieszkalnych, jedenasto i czteropiętrowych. Ponadto znajdują się tu szkoły: Szkoła Podstawowa nr 58, Zespół Szkół nr 13 dla dzieci autystycznych, dwa
przedszkola samorządowe i jedno prywatne, dwa place zabaw, NZOZ „Krowodrza”, pawilon usługowo-handlowy, poczta, bank i apteki. Z centrum miasta łączą nas trzy linie autobusowe: 114, 154, 144. Zaletą naszego osiedla
jest duża przestrzeń między blokami i sporo zadbanej zieleni. Wszystkie budynki są ocieplone, czyste, kolorowe, estetyczne. Jest to dobry moment na
upiększanie osiedla poprzez tworzenie małych ogródków (np. skalniaki, iglaki, dywaniki), tym bardziej, że zarząd spółdzielni i rada nadzorcza zobowiązały się do udzielenia pomocy finansowej na nowopowstałe i już istniejące
ogródki.
Tym samym zachęcamy nie tylko mieszkańców naszego osiedla, ale również
inne spółdzielnie mieszkaniowe do akcji upiększania całej naszej dzielnicy.

Janusz Chwajoł
17 listopada, czwartek, w godz. 18.00-19.00
15 grudnia, czwartek, w godz. 18.00-19.00

Lucyna Nowak

Teodozja Maliszewska
4 i 25 listopada, piątki, w godz. 16.00 -17.00
9 i 23 grudnia, piątki, w godz. 16.00 -17.00
Paweł Ścigalski
24 listopada, czwartek, w godz. 18.00 -19.00
13 grudnia, wtorek, w godz. 18.00 -19.00

DYŻURY STRAŻY MIEJSKIEJ
w siedzibie RADY DZIELNICY

pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00
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Czy mamie krakowskiego malucha będzie łatwiej wrócić do pracy?
Tzw. ustawa żłobkowa wprowadza więcej
możliwości sprawowania opieki nad małymi
dziećmi.
Nadeszły takie czasy, że wiele kobiet decyzję o urodzeniu dziecka uzależnia od możliwości pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, a lęk
przed utratą pracy staje się przyczyną odkładania decyzji o macierzyństwie. Dlatego nie możemy się dziwić, że problem ten zaprząta głowy
także tym mamom, które właśnie urodziły dziecko. 4 kwietnia 2011 roku
weszła w życie ustawa o opiece nad dzieckiem do lat trzech, zwana ustawą
żłobkową. Czy pomoże ona rozwiązywać opiekuńcze problemy rodziców
krakowskich maluchów? Czas pokaże.
Mamy chcą pracować, najmłodsi czekają w kolejce
Badania socjologiczne pokazują, że 4 procent kobiet wraca do pracy,
gdy dziecko ma mniej niż pięć miesięcy życia, a połowa matek dzieci
w wieku od 6 do 12 miesięcy podejmuje obowiązki zawodowe. Przyczyny tych decyzji są złożone i zależą nie tylko od statusu materialnego rodziny. Dla kobiet z wyższym wykształceniem czynnikiem decydującym
o szybkim powrocie do pracy są ambicje zawodowe. U mam ze średnim
wykształceniem jest nim częściej aspekt finansowy, zaś lęk przed utratą
pracy mobilizuje do powrotu mamy z wykształceniem podstawowym.
Niezależnie od motywacji, powrót do pracy oznacza konieczność oddania dziecka pod czyjąś opiekę. Rodzice, którzy nie chcą korzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego mogą zapisać dziecko do żłobka miejskiego lub prywatnego, znaleźć opiekunkę lub skorzystać z pomocy rodziny. Miasto Kraków zapewnia maluchom 1800 miejsc w 22 żłobkach,
a w kolejce na miejsce w nich czeka około 1500 dzieci. Stąd wniosek, że
krakowscy rodzice zainteresowani są instytucjonalnymi formami opieki.
Gminne standardy opieki
Zgodnie z nową ustawą, istniejące żłobki zmieniają się z zakładów
opieki zdrowotnej w gminne jednostki budżetowe, działające na podstawie statutu i będą sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat. Opieka ma trwać maksymalnie 10 godzin dziennie,
z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Godziny przebywania dziecka w żłobku będą dostosowane do indywidualnego trybu
pracy rodziców. Zmieni się kadra - oprócz personelu medycznego w żłobkach zatrudnieni zostaną m.in. pedagodzy. Skład personelu będzie dostosowany do liczby dzieci: jeden opiekun na ośmioro dzieci, a na dwadzieścioro dzieci zatrudniona będzie przynajmniej jedna dyplomowana pielęgniarka. Lokal, w którym tworzony i prowadzony będzie żłobek, musi
posiadać co najmniej dwa pomieszczenia: jedno przystosowane do zabaw i spożywania posiłków, drugie przystosowane do odpoczynku dzieci
w ciągu dnia. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko to
2-2,5 metra kwadratowego.
W żłobkach gminnych opłata za miesięczny pobyt dziecka wynosi
niecałe 200 zł, a opłata za wyżywienie – do 150 zł miesięcznie.
Nie spełnią wymagań - zostaną zamknięte
Zgodnie z ustawą żłobki mogą być tworzone i prowadzone także przez
osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty te mogą otrzymać na każde dziecko
objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy, której wysokość
i zasady otrzymywania określa rada gminy w drodze uchwały. Zmienione
przepisy zachęcają do tworzenia żłobków przy zakładach pracy – zakładanie i utrzymywanie żłobków będzie z korzyścią dla pracowników oraz
pracodawców. 14 września Rada Miasta Krakowa ustaliła wysokość
dotacji na poziomie do 500 zł, pod warunkiem, że rodzice będą wnosić
opłatę za opiekę mniejszą niż 700 zł miesięcznie.
Jednak istniejące żłobki prywatne często nie spełniają norm wymienionych w ustawie. Prowadzone są jako zwykła działalność gospodarcza, dla której nie ma standardów. Nie są też przez nikogo nadzorowane
- wszystko opiera się na zasadzie zaufania rodziców do opiekunek. Teraz
będą one musiały spełnić wymagania określone w ustawie, aby uzyskać
wpis do rejestru i w dalszym ciągu prowadzić działalność. Jeśli tego nie
zrobią, placówki takie będą mogły prowadzić dotychczasową formę działalności najwyżej przez trzy lata.

Alternatywa dla żłobków
Nową formą opieki nad dzieckiem do lat trzech będą kluby dziecięce.
Mogą je prowadzić takie same podmioty co żłobki.
Zadaniami żłobków i klubów dziecięcych, niezależnie od podmiotu prowadzącego są w szczególności: zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie
dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka
Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi w wieku powyżej 1 roku do lat 3, dla co najwyżej ośmiorga dzieci. Czas opieki
nie może przekraczać 5 godzin dziennie dla każdego dziecka, dzieciom
nie trzeba zapewniać posiłku. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych
w tych placówkach są takie, jakie są wymagane w żłobkach. Klub dziecięcy może posiadać tylko jedną salę, ale musi być wyznaczone miejsce
do wypoczynku dzieci. W zajęciach mogą brać udział rodzice uczęszczających dzieci, jako wolontariusze, czego nie wolno w żłobku. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce została uchwalona
przez Radę Miasta Krakowa na poziomie do 300 zł miesięcznie, pod warunkiem wnoszenia przez rodziców opłaty mniejszej niż 600 zł.
Kto może zostać dziennym opiekunem?
Inną formą opieki nad dzieckiem do lat trzech jest dzienny opiekun. Będzie się on opiekować dziećmi od 20. tygodnia życia do 3 lat, w swoim
mieszkaniu lub domu. Rodzice będą się mogli zlecić opiekę nad dziećmi
np. sąsiadce. Warunek: dzieci w grupie może być najwyżej pięcioro, wśród
nich mogą być dzieci opiekuna. Od kandydata na opiekuna wymagane jest
ukończenie trwającego 160 godzin szkolenia (40-godzinnego, gdy kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne lub pielęgniarskie). Wymóg ukończenia szkolenia nie obowiązuje tych osób, które pracowały
z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy, bezpośrednio przed
podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. Opiekuna dziennego zatrudni
miasto na umowę, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce
sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia Gmina opłaci również
koszty ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego. Wybór opiekunów przez
gminę następuje w drodze otwartego konkursu ofert.
Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że miasto zapłaci opiekunowi 3,5 zł
za godzinę faktycznej opieki nad każdym dzieckiem, rodzice dopłacą po
3 zł do każdej godziny, a stawka za wyżywienie wyniesie do 7 zł dziennie.
Za pobyt dziecka dłuższy niż 8 godzin dziennie opiekun otrzyma 8 zł za
każdą rozpoczętą godzinę opieki. Za opiekę nad pięciorgiem dzieci przez
8 godzin dziennie zarobek dziennego opiekuna wyniesie około 2800 zł.
Legalna niania – korzyść dla obu stron
Ostatnią formą opieki przewidzianą w ustawie jest niania, która będzie
mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20. tygodnia do 3. roku życia.
Będzie ona zatrudniona bezpośrednio przez rodzinę, na podstawie umowy
o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (tzw. umowa uaktywniająca). Z budżetu państwa będzie opłacana za nianię składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę (obecnie
156 zł od kwoty 1383 zł brutto). Warunkiem skorzystania z tej formy opieki
jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku osoby samotnie
wychowującej dziecko) pracują. W przypadku, gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice.
Założono, że opieka nad dziećmi w formach wskazywanych przez ustawę żłobkową (z wyłączeniem niani) może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub wyjątkowo do ukończenia 4. roku życia, w przypadku braku możliwości lub utrudnieniu objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym.
Szczegóły na temat pozyskania i oferowania nowych form opieki nad
dzieckiem do lat trzech można znaleźć na stronach internetowych Biura
ds. Ochrony Zdrowia UMK lub bezpośrednio w urzędzie, przy al. Powstania Warszawskiego 10.

MARTA PATENA
Radna Miasta Krakowa
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Spotkanie sąsiadów
Szkoła Podstawowa nr 21
Na początku roku szkolnego Kraków odwiedziła młodzież z niemieckiego Gymnasium der Stadt Lennestadt, łącznie 850 osób
w wieku od 11-19 lat. W ten sposób uczniowie, nauczyciele i władze Lennestadt świętowali 100-lecie istnienia swojej szkoły.

17 wrzeœnia w Rotundzie odby³o siê oficjalne powitanie
goœci, w którym wziêli udzia³ uczniowie z polskich szkó³.
Podczas spotkania przemawia³ dyrektor gimnazjum, Werner
Hücking, Generalny Konsul Niemiec, dr Heinz Peters, doradca Prezydenta Miasta Krakowa, Krzysztof Grüner, wiceburmistrz, Karsten Schürheck, przedstawiciele Wydzia³u Edukacji UMK oraz pose³ na Sejm RP Jerzy Fedorowicz. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy zespo³ów: Ma³e S³owianki, Znak
Poœredni oraz orkiestry i chóru z niemieckiego gimnazjum.
19 wrzeœnia m³odzi Niemcy odwiedzili krakowskie szko³y. Klasa 5 b goœci³a w Szkole Podstawowej nr 21. Dyrektor
Ewa Nering powita³a uczniów, wrêczaj¹c wykonan¹ specjalnie na tê okazjê maskotkê Smoka Wawelskiego. Nastêpnie
goœcie obejrzeli inscenizacjê wiersza „Rzepka” Jana Brzechwy w jêzyku angielskim przygotowan¹ przez uczniów
polskiej klasy 5 b pod kierunkiem mgr Zuzanny Smagi.
Kolejnym punktem programu by³ udzia³ w zajêciach z jêzyka angielskiego i matematyki oraz turniej sportowy. Podczas tych rozgrywek by³o du¿o œmiechu i zabawy. Po obiedzie polscy i niemieccy uczniowie wraz z opiekunami udali
siê do Dworku Bia³opr¹dnickiego, w którym zaplanowano
zajêcia plastyczne. Uczniowie wykonywali wazony z butelek, korzystaj¹c z techniki decoupage'u, a prace by³y niezwykle ciekawe i kolorowe. Gimnazjaliœci odwiedzili tak¿e
domy swoich polskich kolegów. – PóŸniej zabraliœmy naszych goœci pod szko³ê, gdzie graliœmy w pi³kê no¿n¹. Do-

³¹czy³o do nas wiêcej ch³opaków, a mój tata i dziadek Dorka
stali na bramce. Okaza³o siê, ¿e Robin i Gordon graj¹ w klubach, wiêc stanowiliœmy niepokonan¹ dru¿ynê. To by³o bardzo mi³e spotkanie – wspomina jeden z uczniów SP 21,
Bartek Janicki. Dzieñ zakoñczy³ siê wrêczeniem pami¹tkowych koszulek z napisem „Spotkania w Krakowie” oraz zdjêciem Sukiennic i logo szko³y.
Zarówno uczniowie jak i opiekunowie byli bardzo zadowoleni oraz wdziêczni za przygotowane atrakcje, za przyjêcie dzieci w domach i za okazan¹ goœcinnoœæ. Wszyscy mieli okazjê
lepiej siê poznaæ, porozmawiaæ w jêzyku angielskim i dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o swoich s¹siadach z zagranicy.
Wizyta uczniów z Niemiec w naszym mieœcie zakoñczy³a
siê 22 wrzeœnia w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach, gdzie odby³o siê krótkie nabo¿eñstwo w jêzyku
polskim i niemieckim.
ZUZANNA SMAGA, SP 21

Dzień Przedszkolaka
Przedszkole nr 130
29 wrzeœnia dzieci z Samorz¹dowego Przedszkola nr 130
wraz z nauczycielkami po raz pierwszy œwiêtowa³y Ogólnopolski Dzieñ Przedszkolaka. Maluchy zastanawia³y siê, jak
powinno ich zdaniem wygl¹daæ wymarzone przedszkole.
Swoje marzenia przedstawi³y potem w pracach plastycznych.
Starszaki dyskutowa³y o tym, czy warto i dlaczego warto chodziæ do przedszkola.
Œwiêto, w którym uczestniczyli równie¿ rodzice, by³o
okazj¹ do zwrócenia wszystkim uwagi, jak du¿e znaczenie
ma edukacja przedszkolna w rozwoju i wychowaniu ma³ego
dziecka.
DC, KG, P 130
fot. SP 130
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Komunikacja droższa, ale czy lepsza?
1 WRZEŚNIA WPROWADZONO
NOWY, OKROJONY ROZKŁAD
JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Jak co roku okazało się, że więcej linii niż poprzednio nie wróciło w swojej pierwotnej wersji. W przypadku naszej dzielnicy
cięcia okazały się naprawdę spore, bo w stosunkowo niedługim czasie skrócono do Krowodrzy Górki linie: 137, 150, 217,
220, 227, 237, 247, 250, 267, 287 oraz 437. Oznacza to, że
z Nowego Kleparza zniknęło aż jedenaście linii autobusowych.

wane trasy na Azory i Górkę Narodową, wtedy nawet sześć i więcej linii
rozłożyłoby się między powstałymi tam pętlami, nie obciążając żadnej
z nich. Niestety tych tras nie ma i pewnie prędko nie będzie, biorąc pod
uwagę obecną sytuację finansową miasta.
Ale projektanci dostrzegli to, czego nie dostrzega ZIKiT  pętla Krowodrza Górka została zaprojektowana adekwatnie do ruchu, jaki obsługuje. Dlatego jako jedyna pętla w Krakowie ma aż trzy perony, więc
z technicznego punktu widzenia nie ma żadnych problemów, aby obsługiwało ją nawet sześć linii. Ambicją Rady Dzielnicy IV jest przywrócenie linii 12 na starej trasie do Bronowic Małych, która wbrew opinii
ekspertów cieszyła się dużym uznaniem. Dużo łatwiejszym i tańszym
sposobem byłoby też wydłużenie linii 51, która i tak jest niezbędna ze
względu na przeciążenie linii 50.
Gdyby porównywać obecną sytuację Krowodrzy Górki, trzeba by
wziąć przykład pętli Prokocim. Oczywiście przy założeniu, że trasy na
Kurdwanów i Bieżanów byłyby dopiero na etapie projektów (analogicznie do Azorów i Górki Narodowej), a z tych rejonów pasażerów do pętli
Prokocim dowoziłyby autobusy, to wtedy na jednej pętli mielibyśmy
jedenaście linii, które obecnie jeżdżą ulicą Wielicką. Nikt nie neguje oczywiście faktu, że te jedenaście linii na Wielickiej jest potrzebne i linie na
tym odcinku są przepełnione. Ale już na trasie na Kurdwanów czy Bieżanów spokojnie można znaleźć „miejsce leżące”, podczas gdy np. do
„50” przysłowiową „szpilkę” można wcisnąć dopiero na pętli Krowodrza Górka, po opróżnieniu tramwaju.

Aglomeracyjne oszczędności
Cięcia są po części zrozumiałesytuacja budżetowa miasta nigdy
jeszcze nie była tak tragiczna. Układając siatkę komunikacyjną trzeba
brać pod uwagę różne aspekty i patrzeć na całość ogólnie. Natomiast
trzeba zrozumieć fakt, że w komunikacji miejskiej priorytetowe są godziny szczytu w dni powszednie. Jest to logiczne, ponieważ wtedy najwięcej ludzi porusza się komunikacją, także cel tego przemieszczania
się jest w pewnym sensie ważniejszy od pozostałych (szybki dojazd do
szkoły lub pracy).
W świetle tego, skrócenie linii do Krowodrzy Górki, skąd dalej pasażerowie udają się tramwajem, nie grzęznąc w potwornych korkach wydaje się słuszne. Ale czy aby na pewno? Jedenaście linii skierowanych
do Krowodrzy Górki oznacza, że ich pasażerowie wsiądą w już zatłoUwagi nie do MPK
czone tramwaje jadące z tej pętli. Dodatkowo do pętli dojeżdżać będzie
Niestety ZIKiT-owi wystarczy argument, że na pętli Krowodrza Górka
wywalczona dzięki staraniom Rady Dzielnicy IV linia 168. Jest to spojest „aż” pięć linii tramwajowych i już dla przeciętnego człowieka wydaje
rym sukcesem dzielnicy, niestety niepełnym. Częstotliwość i uzupełsię to nadofertą w stosunku do innianie się z linią 138 pozostawiają
nych pętli, które zazwyczaj mają
wiele do życzenia, ale Zarząd Innajwyżej cztery linie. Tak to już jest
frastruktury Komunalnej i Transz naszym organizatorem komuniportu, czyli organizator komunikakacji  kontrargumenty są przecji obiecał poprawę w tej kwestii.
milczane. Zważywszy więc na barNatomiast niezrozumiałym jest
dzo intensywny wzrost nowej zafakt, dlaczego w momencie tak nabudowy mieszkaniowej w naszej
głego wzrostu znaczenia pętli Krodzielnicy, dla której to zabudowy
wodrza Górka i wzmożonego ruchu
ZIKiT wydaje pozytywne opinie odna niej, nie została wprowadzona
nośnie niezbędnej infrastruktury,
żadna dodatkowa linia tramwajowygląda na to, że w perspektywie
wa. Owszem, przybyła „7” jeżdżą10 lat czeka nas totalny paraliż koca co 20 minut, ale w zamian za
munikacyjny. Niemal każdy mieszzlikwidowaną całkowicie „12”. Wykaniec Krakowa widzi wyraźne poeliminowanie całej linii to ogromgorszenie komunikacji, natomiast
na oszczędność przy której koszty
większość mylnie obarcza winą
wydłużenia linii 7 o raptem 2 km to
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komuzaledwie „drobne” koszty. Jeśli
Linia autobusowa 168 została uruchomiona dzięki staraniom
nikacyjne, które jest tylko przewoźdodać do tego oszczędności płyRady Dzielnicy IV Prądnik Biały
nikiem realizującym usługi przewonące z linii aglomeracyjnych, skiezowe na zlecenie gminy. Odpowiedzialnym za organizację komunikacji
rowanych do Krowodrzy Górki, można łatwo dojść do wniosku, że miajest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, którego „zwierzchnisto na naszej dzielnicy zaoszczędziło bardzo dużo, nie oferując nic w
kiem” jest sam Prezydent Miasta Krakowa.
zamian.
Przekonałem się już, że jakiekolwiek negocjacje z organizatorem
komunikacji to przysłowiowa walka z wiatrakami. Uznałem więc, że lepPętla adekwatna do ruchu
sze będzie uświadamianie ludzi, którzy wciąż myślą, że za wszystko
Osobie mającej niewielkie pojęcie o komunikacji może się wydaodpowiedzialne jest MPK, tak jak to było do 1 sierpnia 2006 roku. Sama
wać, że Krowodrza Górka z pięcioma liniami tramwajowymi na tle inrada dzielnicy niewiele zdziała bez pomocy mieszkańców. Natomiast
nych pętli prezentuje dobrą ofertę. Oczywiście takie myślenie jest błędw obecnej sytuacji większość z nich nie ma pojęcia, pod czyj adres
ne, bo pętla pętli nie równa. Krowodrza Górka to jedyna pętla tramwajokierować swoje uwagi na temat transportu publicznego. Po tym artykuwa w północno-zachodnim Krakowie, obsługująca najludniejszą dzielle przynajmniej część osób będzie wiedzieć.
nicę miasta oraz gminy ościenne. Infrastruktura tramwajowa jest tutaj
DARIUSZ PARTYKA
zdecydowanie niewystarczająca. Już dawno powinny zostać wybudo-

Gdzie można znaleźć
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W Internecie: www.dzielnica4.krakow.pl; w stałych punktach kolportażu: biuro Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, kościoły
na terenie dzielnicy, CK „Dworek Białoprądnicki”, pawilon „Elea”, salonik prasowy, sklep przy ul. Ojcowskiej, sklep przy
ul. Wielkotyrnowskiej 16a, sklep ABC przy ul. Felińskiego, sklep „Lewiatan” przy ul. Jaremy, sklep „Lewiatan” przy ul. Wiarusa, sklep „Lewiatan” przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, sklep „Lewiatan” przy ul. Radzikowskiego 140, punkt pocztowy
przy ul. Imbramowskiej 30, delikatesy „Smak” przy ul. Krowoderskich Zuchów.

